
Ata da 241ª Reunião Ordinária de 2018 do 1 

Conselho Municipal de Saúde de Cascavel 2 

Aos dezenove dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, reuniu-se no Auditório da 3 

Prefeitura Municipal de Cascavel, em reunião ordinária o Conselho Municipal de Saúde, sendo a 4 

pauta. Item 1) Expediente Interno 1.1) Ata Nº 240, de 19 de fevereiro de 2018. 2) Ordem do dia: 5 

2.1) Para Deliberação. 2.1.1) Eleger Conselheiro para o COMSUS. 2.1.2) ) Discutir e deliberar 6 

sobre RAG 2017. 2.1.3) Discutir e deliberar sobre convênio com o Consórcio para aquisição de 7 

materiais hospitalares. 2.1.4) Discutir e deliberar sobre adequações do antigo Hospital Santa 8 

Catarina para instalação da UPA Brasília. 3) Discussão Temática. 3.1) Discutir sobre o Plano 9 

Intersetorial do Programa Bolsa Família. O Sr. João Maria iniciou a reunião fazendo a verificação 10 

de quórum estando catorze Conselheiros presentes. O Sr. Ivanildo Claro lembra sobre a atividade do 11 

dia vinte e um sobre agrotóxicos na Universidade Paranaense (UNIPAR), atividade na Universidade 12 

Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) no dia dois de abril cinqüenta anos do Ato Institucional 13 

número cinco e trinta da nossa Constituição sobre o golpe só falta meter a Constituição no lixo 14 

vamos dialogando e construindo juntos. O Sr. João Maria informa sobre o Segundo Movimento Abril 15 

Verde que acontece no dia dezoito de abril um evento da Divisão de Vigilância em Saúde do 16 

Trabalhador da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) no auditório da Prefeitura o dia todo. 17 

Informe sobre a o aparelho de Raio-x que Cascavel recebeu. 1) Expediente Interno 1.1) Ata Nº 240, 18 

de 19 de fevereiro de 2018. Foi colocado em votação com dezessete votos favoráveis nenhum 19 

voto contrário e nenhuma abstenção foi aprovada a Ata número duzentos e quarenta de 20 

dezenove de fevereiro de dois mil e dezoito. 2.1.1) Eleger Conselheiro para o COMSUS. Foi 21 

colocado em votação com dezoito votos favoráveis foram aprovadas as indicações do Sr. 22 

José Alvanir Quevedo Oliveira e da Sra. Jorgina Aparecida Soares Welter para representarem 23 

o Conselho de Saúde no Programa Estadual de Apoio aos Consórcios Intermunicipais de 24 

Saúde do Paraná (COMSUS). 2.1.2) ) Discutir e deliberar sobre RAG 2017. A Sra. Clarice fez uma 25 

apresentação para os Conselheiros e foi lido o parecer da Comissão de Atenção à Saúde e Avaliação 26 

de Projetos (CASP) dando parecer favorável. O Sr. Elves Rocha disse que se fizer uma parte de 27 

estatística nas diretrizes a diretriz um é que a secretaria teve menos atos não realizados atingindo 28 

sessenta e quatro por cento de realizados enquanto outras diretrizes atingiu cem por cento se somar 29 

todos os itens pena que a secretaria não colocou na tabela no lado esquerdo o número 30 

correspondente que ficaria mais fácil a tabulação ali se calcular todos os itens por diretriz a secretaria 31 

em dois mil e dezessete está tendo um êxito em torno de oitenta e cinco por cento de realização 32 

tendo evoluído bastante na nova gestão, indaga sobre o Hospital Municipal que a secretaria desse 33 

um ênfase maior na parte da não realização como está a parte do Município fazer a contribuição na 34 

assistência. Disse que gostaria que ficasse registrado para dois mil e dezessete para que em dois mil 35 

e dezoito houvesse avanços. O Sr. Rubens Griep disse que em relação a esse item ele não diz 36 

respeito ao Jácomo e sim sobre um projeto que havia sido encampado pela gestão anterior os 37 

projetos foram encaminhados pela gestão logo no inicio do ano passado todos os projetos que seria 38 

o Hospital do Trabalhador todos os projetos foram devolvidos eles serão reenviados porque havia um 39 

compromisso entre a gestão anterior e o Governo do Estado para a construção efetiva de um hospital 40 

municipal que foram gastos recursos importantes para os projetos complementares o projeto está 41 

pronto finalizado um hospital que tem previsto uma ordem de quarenta e poucos milhões de reais 42 

para sua construção isso sem pensar em equipamentos e depois o seu funcionamento então vamos 43 

reenviar todos esses projetos e aguardar o posicionamento oficial do Governo do Estado quanto ao 44 

financiamento porque toda a obra estava prevista com recursos estaduais estava na Lei de Diretrizes 45 

Orçamentárias (LDO) com previsão de convênio e não se materializou por isso não houve avanços 46 

nessa questão. Foi colocado em votação e com dezesseis votos favoráveis, nenhum voto 47 

contrário e uma abstenção foi aprovada a RAG dois mil e dezessete. 2.1.3) Discutir e deliberar 48 

sobre convênio com o Consórcio para aquisição de materiais hospitalares. O Sr. Rubens Griep 49 

disse que o Consorcio Paraná Saúde já teve seu trâmite autorizado pelo Conselho há vários anos em 50 

que os municípios do Paraná fazem a aquisição de medicamentos centralizado pela CEMEPAR eles 51 

tem uma licitação corrente de todo o elenco da atenção primária e com base nessa licitação nós 52 

fazemos o recebimento de boa parte dos medicamentos que nós temos, aqueles itens que não são 53 

contemplados no consórcio o Município realizada as licitações normais comprando sempre de onde o 54 

preço estiver menor isso acontece normalmente a muitos anos e tem feito com que o preço baixe 55 

muito porque a compra é feita para o Paraná inteiro a partir do ano passado o consórcio acrescentou 56 

outros itens sendo artigos médicos hospitalares o que queremos é autorização para fazer adesão ao 57 

consórcio para comprar esses itens de acordo com o que eles tem previsão é uma cesta pequena 58 

mas os preços são menores do que o que se consegue fazendo licitação aqui, a solicitação é que 59 

além dos medicamentos possamos fazer adesão a esse consórcio para a compra de itens médicos 60 



hospitalares, lembra que todos os recursos passam pela Comissão de Orçamento e Finanças (COF) 61 

e a prestação de contas é feita de forma regular. Foi lido o parecer favorável da Comissão de 62 

Atenção à Saúde e Avaliação de Projetos (CASP). Foi colocado em votação e com dezoito votos 63 

favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção foi aprovado acompanhando o 64 

parecer da Comissão. 2.1.4) Discutir e deliberar sobre adequações do antigo Hospital Santa 65 

Catarina para instalação da UPA Brasília. O Sr. Rubens Griep disse que houve o interesse da 66 

Administração Pública que aquele imóvel continuasse atendendo demandas de saúde do Município 67 

que ele não fosse demolido e usado para especulação imobiliária que é um terreno muito bem 68 

localizado que vale muito mais o terreno do que o próprio prédio então foi Decretado de utilidade 69 

pública aquele imóvel para fins de um atendimento de um estabelecimento assistencial em saúde 70 

para que ele não pudesse ser utilizado para outros fins que não fosse um serviço de saúde de 71 

interesse da população de Cascavel então se propôs a desapropriação que teve um trâmite jurídico 72 

que definiu o valor final desse imóvel e conseguimos com um pleito junto ao Governo do estado 73 

através da SESA recursos para que fossem utilizados na desapropriação do imóvel esses recursos 74 

foram deliberados na Comissão Intergestores Bipartide vieram para o Fundo Municipal de Saúde de 75 

Cascavel, na ocasião conseguimos junto a Gestão Municipal que não usasse esses recursos 76 

especificamente para a desapropriação, mas que o Município usasse outros recursos que não faziam 77 

parte do Fundo então esse dinheiro foi um ganho que tivemos uma vez que a desapropriação se 78 

materializou com recursos do Governo, mas não vinculados a Saúde, esses oito milhões e meio 79 

vieram com repasse de Média e Alta Complexidade que atendem outras necessidades da Secretaria 80 

Municipal de Saúde (SESAU) que todos são conhecedores. Para a reforma da UPA Brasília estão 81 

previstos em torno de dois milhões e quinhentos para reforma e ampliação da área de consultórios e 82 

a recepção que é muito limitada para fazer a reforma teria que interromper o atendimento de dez a 83 

doze meses, com a estrutura do Jácomo para não interromper o atendimento se traz toda a equipe 84 

de atendimento da UPA para atender no Jácomo enquanto é feita a reforma, finalizada a reforma a 85 

equipe retorna para a Upa Brasília e ai sim a discussão do Hospital que já começou e tem todo um 86 

processo para que isso aconteça, o Município de Cascavel não é gestor da atenção hospitalar há 87 

uma preocupação muito importante do Ministério Público de que Cascavel implemente um hospital 88 

sem que haja garantia do financiamento Estadual desse serviço porque hoje dentro da lógica do 89 

sistema de saúde a competência pelo leito hospitalar pelo financiamento do leito e serviços 90 

hospitalares está previsto em gestão plena por isso que temos alguns municípios do Paraná que tem 91 

o seu hospital municipal e os outros municípios não tem porque eles não podem retirar recursos que 92 

estão aprovisionados para suas competências legais para atenção primária e unidades de pronto 93 

atendimento para realizar atendimento hospitalar, com base nisso ficou acordado que estaríamos 94 

elaborando um cronograma detalhado de todas as fases do que estamos prevendo desde a captação 95 

de recursos para equipamentos materiais quanto custaria esse hospital para que se volte a discutir 96 

no Ministério Público juntamente com o Conselho ir tomando essa decisão ao longo desse ano já 97 

discutindo o funcionamento o financiamento e os recursos necessários para equipar esse hospital 98 

para que quando a UPA sair o projeto já esteja todo concebido com todos os recursos 99 

aprovisionados inclusive com dotação orçamentária e a inclusão dessa ação no Plano Municipal de 100 

Saúde porque ela não existia o funcionamento de um Hospital Municipal para a mudança acontecer 101 

estão sendo feitos alguns ajustes a parte da frente está sendo transformada em estacionamento com 102 

paver não queremos mudar a estrutura do hospital então estão sendo feitas algumas adaptações 103 

porque depois ele vai voltar a ser se Deus quiser um hospital, uma UPA precisa de mais consultórios 104 

como era um hospital não tem muitas salas estão sendo feitos esses ajustes com gastos em torno de 105 

cem mil reais para finalizar e a implantação da parte de oxigênio para que se possa fazer a mudança, 106 

existe infiltrações do telhado da parte anterior que é feita de uma telha colonial muito antiga que não 107 

são encontradas para fazer a substituição, a parte de traz já foi corrigida, dos cem mil gastos na 108 

reforma oitenta noventa mil serão permanentes que não precisarão ser refeitos depois a parte de 109 

gesso acartonado que é mais barato talvez precise ser removida para o funcionamento do hospital. O 110 

Sr. José Quevedo disse ter uma preocupação com a transparência e propõe que seja criada uma 111 

Comissão de Conselheiros para discutir junto com a Secretaria, a Décima Regional e autoridades 112 

competentes como vai ser feita essa mudança e a administração do hospital que seja uma 113 

administração contratualizada assim como é a UOPECCAN e o HU e que funciona muito bem e que 114 

tenhamos mais acesso as informações porque está vindo dinheiro todo político está falando que está 115 

vindo dinheiro para a saúde e não aparece o lugar onde se gasta esse dinheiro e o hospital um dia 116 

vai ter que sair e já tem quase um ano e meio que essa administração está ai e a saúde não está 117 

melhorando está ai as UPAS com pacientes misturados as criancinhas com pacientes com doenças 118 

transmissíveis essa mistura do adulto com as crianças as UPAS se sabe que é para atender as duas 119 

clientelas só que tem que ter critérios, disse ter esperado quase um ano e meio para que essa 120 



administração resolvesse os problemas não resolveram as UPAS ficaram mais lotadas se sabe que 121 

Cascavel está suportando o fechamento de vários leitos na região e muitos acabam vindo para cá e 122 

lotando o HU e está chegando a hora de por a mão nessa ferida para ver o que vai acontecer. O Sr. 123 

Laerson Matias disse que na verdade o hospital municipal é igual o trevo cataratas cada vez que 124 

ergue uma placa elege um Prefeito e lá cada vez que ergue uma placa elege um Deputado, mas não 125 

é uma discussão simples quem poderia ser contra o hospital em Cascavel, ninguém, quem é que vai 126 

colocar o dinheiro para fazer o hospital funcionar ninguém quer também então o Quevedo está certo 127 

criar a Comissão permanente para acompanhar e sem aquela regularidade de todo mês se reunir ela 128 

teria a tarefa de assessorar o Conselho recepcionando toda a documentação pertinente fazendo 129 

comparações com outros municípios que já tem e assim por diante e ai qualquer novidade a 130 

Comissão já vem com o parecer com as informações técnicas para o Conselho teria que ter técnicos 131 

da secretaria para poder explicar imediatamente sem ter que fazer requerimentos tem que ser 132 

técnicos na Comissão disponíveis para poder acompanhar de forma extraordinária quando se fizer 133 

necessário reunir, conversar com o Promotor para poder subsidiar o Conselho na hora que for 134 

preciso tomar Deliberação tem que analisar o projeto tem que ver quanto vai custar o projeto tem que 135 

ver quem vai pagar recursos humanos tem que dizer quanto vai ser o impacto financeiro disso nas 136 

contas do Município para saber se o Município suporta isso e se não suportar tem que cortar serviço 137 

e qual serviço vai cortar é esse o debate real, hospital só se faz se tiver dinheiro no orçamento do 138 

Município se não é só história para eleger quem está prometendo em Cascavel sempre foi uma 139 

grande mentira isso daqui. O Sr. Rubens Griep disse que concorda com o Sr. Quevedo e desde o 140 

momento da desapropriação tem dito que esse projeto tem que ser construído pela Secretaria e pelo 141 

Conselho é uma decisão extremamente importante se errarmos nessa decisão isso pode significar a 142 

falência da Secretaria Municipal de Saúde porque um hospital é um devorador de recursos e isso 143 

tem que se pensar de forma razoável de forma sustentável considerando que a legislação já prevê 144 

de competências inclusive o Dr. Angelo pactua disso ele quer sim que essa Comissão envolva as 145 

secretarias os técnicos o Conselho e ele participando ativamente desse processo para que se possa 146 

fazer uma discussão responsável tanto que no Decreto em conversa com o Prefeito não tinha que 147 

colocar hospital porque ainda não temos essa garantia ainda e sim estabelecimento de saúde é esse 148 

termo que tem que aparecer porque precisamos construir isso e avaliar todas as possibilidades e 149 

nessa discussão toda podemos aproveitar e já fazer análise de situação é uma Comissão que 150 

participa desse processo de construção e também ajuda o Conselho a melhorar a informação e 151 

análise da situação que estamos vivendo hoje o que é essa demanda que temos nas UPAS, no fim 152 

de semana houve uma reportagem cujo enfoque dizia que o caos em Cascavel está atingindo a 153 

região e é o contrário o caos na saúde da região afeta Cascavel a taxa de ocupação de Cascavel é 154 

mais de cinqüenta por cento chega a sessenta por cento de pessoas que não são de Cascavel hoje o 155 

que nós vivemos e infelizmente a imagem que tivemos da UPA nesse final de semana em que 156 

trabalhamos exaustivamente o Ministério Público esteve no meu gabinete até quase onze horas da 157 

noite na sexta-feira juntamente com a Direção Técnica do CONSAMU para tentarmos achar algumas 158 

alternativas viáveis e elas não se apresentam então é extremamente importante porque essa luta 159 

não se vence sozinho sou um gestor técnico temos todo um aparato político por trás, mas o 160 

Conselho tem força vocês representam inúmeras entidades aqui e o poder de vocês é muito maior 161 

do as vezes se imagina que tem então o controle social tem que estar presente em todos esses 162 

espaços e brigamos discutimos mas sempre positiva para querer melhorar. O Sr. Laerson Matias 163 

disse que a proposta da Comissão para acompanhar a instalação da UPA provisoriamente e depois 164 

seu retorno pra lá e o Hospital Municipal e o que o Rubens colocou é que diante do problema dos 165 

leitos se vai fazer um projeto de hospital tem que se levar em conta a necessidade de leitos de 166 

Cascavel então se faz um projeto de tantos leitos e esquece do problema de leitos que é maior então 167 

a Comissão vai analisar as duas coisas que o Quevedo propôs e levando em consideração a crise da 168 

ocupação de leitos aqui em Cascavel. O Sr. José Quevedo disse que os Gestores dos outros 169 

municípios têm que ficar sabendo do problema. Foi colocado em votação e com vinte votos 170 

favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção foi aprovado que sejam feitas 171 

adequações no antigo Hospital Santa Catarina para instalação da UPA Brasília. Foi colocado 172 

em votação e com vinte votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção foi 173 

aprovado as entidades APOS, Décima Regional de Saúde, UOPECCAN, AMB Santa Cruz, 174 

NUCRESS, SENFEONSPAR, ABEN, AP-LER, HUOP, Pastoral da Saúde, AMB Pacaembu, 175 

ASSEF, SESAU para comporem a Comissão Consultiva para acompanhar a instalação da UPA 176 

provisoriamente no antigo Hospital Santa Catarina e depois seu retorno para o novo prédio da 177 

UPA Brasília, acompanhar a criação do Hospital e fazer análise da situação dos leitos em 178 

Cascavel. 3) Discussão Temática. 3.1) Discutir sobre o Plano Intersetorial do Programa Bolsa 179 

Família. A Sra. Clarice fez apresentação da parte da Saúde que foram pactuadas no Plano 180 



Intersetorial do Programa Bolsa Família. O Sr. João Maria informa que no dia quatro de abril 181 

acontecerá a Conferência Local no Lago Azul a partir das dezoito horas. O Sr. João Maria Oliveira 182 

Lima encerrou a reunião às dezoito horas e quarenta e sete minutos e eu, João Luiz Noleto Meira 183 

lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será por mim e pelos membros da Mesa Diretora do 184 

Conselho Municipal de Saúde, assinada. Cascavel, dezenove de março de dois mil e dezoito. 185 
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